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Kính gửi:   

 - Hội đồng nhân dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên; 

 - Ủy ban nhân dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên. 
 

Thực hiện Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

5484/UBND-THVX ngày 27/12/2022, về việc kiểm tra, giải quyết, trả lời các 

kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX, 

trong đó có nội dung cử tri xã Yên Lâm huyện Hàm Yên đề nghị: “Xem xét, 

chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng của 6 tháng cuối năm 

2021 (từ ngày 01/7/2021 đến hết tháng 12/2021) cho người dân tại 04 thôn: 

Ngõa, Thài Khau, Nắc Con 1, Nắc Con 2, và trả lời cho nhân dân biết: Việc 

thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng theo quy định của Trung ương và của tỉnh 

từ năm 2022 được thực hiện như thế nào ”. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:  

1. Đối với tiền khoán bảo vệ rừng năm 2021: Tiền khoán bảo vệ rừng 

của các thôn trên địa bàn xã Yên Lâm huyện Hàm Yên năm 2021 thuộc đối 

tượng áp dụng tại Tiểu dự án 1, Dự án 3 Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, ngay từ năm 2021, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã có các văn bản đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT và Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp gửi Ủy Ban Dân tộc cấp kinh 

phí thực hiện từ năm 20211. Tuy nhiên, đến nay Trung ương chỉ giao kinh phí 

thực hiện Chương trình năm 2022, không có kinh phí chi trả cho khối lượng 

đã thực hiện năm 2021.  

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ngày 12/7/2022, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã có Văn bản số 1310/SNN-KL báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị Ủy Ban dân tộc và các Bộ liên quan duyệt, cấp 

bổ sung kinh phí bảo vệ rừng năm 2021; Ban Dân tộc tỉnh đã có Văn bản số 

388/BDT-CSDT ngày 27/7/2022 theo đó, nêu rõ năm 2021 không được Bộ Tài 

chính giao kinh phí để triển khai thực hiện các dự án của Chương trình mục tiêu, 

trong đó có nội dung giao khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng năm 2021. 

                   
1 Văn bản: Số 1133/SNN-KL ngày 23/6/2021 gửi Tổng cục Lâm nghiệp; số 1867/SNN-

KL ngày 04/12/2020; số 1107/SNN-KL ngày 21/6/2021; số 1075/SNN-KL ngày 16/6/2021, gửi 

Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp gồm có kinh phí cả giai đoạn 2021-2025. 

V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 

5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX 
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Ngày 13/10/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có Văn bản số 

1984/SNN-KL đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Bộ Tài chính 

cho phép được sử dụng kinh phí của Chương trình giao năm 2022, nhưng 

không có đối tượng sử dụng, để chi trả cho kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng và 

giao khoán bảo vệ rừng năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 

4205/UBND-KT ngày 13/10/2022 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề 

xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1988/SKH-KTN ngày 

18/10/2022, theo đó nêu ý kiến của Sở Tài chính là việc sử dụng kinh phí năm 

2022 để chi cho khối lượng năm 2021 là không phù hợp với quy định Luật 

Ngân sách nhà nước hiện hành. 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Lâm huyện Hàm Yên, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải 

pháp để có kinh phí chi trả cho hoạt động giao khoán bảo vệ rừng năm 2021 

theo đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành (Sở Nông nghiệp và PTNT không 

có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng theo 

ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Lâm).  

2. Việc thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng theo quy định của Trung 

ương và của tỉnh từ năm 2022 được thực hiện như thế nào?: 

Về thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng năm 2022 và các năm tiếp theo 

được thực hiện như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán cho Ủy ban nhân 

cấp dân huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao dự toán cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã. Kết thúc năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức nghiệm thu, 

thanh toán tiền hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư nhận khoán theo giá trị của hợp đồng đã ký kết. 

Trên đây là kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khóa XIX của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Hội đồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân xã Yên Lâm thông báo đến cử tri nắm biết./. 

 

  

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);  

- Như trên;  
- UBND huyện Hàm Yên;  
- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo);  
- PGĐ phụ trách LN;  

- Phòng KH-TC Sở; Chi cục Kiểm lâm; Mai Thị Hoàn 

- Lưu VT (Liên).  
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